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(مقاله کوتاه)

بررسی زمان مناسب نشاکاری و میزان مصرف کود نیتروژن در کشت مجدد برنج
( )Oryza sativa L.رقم کوهسار در مازندران
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رویا اکبری 1و *علی مومنی

1دانشآموخته کارشناسی ارشد زراعت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر2 ،دانشیار ،عضو هیاتعلمی
موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،آمل ،ایران

چکیده
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مدیریتهای مناس

زراعی جهت تولید بهینه محصول ارقام مناس

تاریخ دریافت 39/11/11 :؛ تاریخ پذیرش31/1/11 :

سابقه و هدف :در سالهای اخیر کشت دوبار در سال برنج در مازندران به دالیل شرایط اقلیمی مناسب

o
e

مبورد

اقبال جدی قرار گرفته است .بهطوریکه پس از برداشت محصول اصلی برنج و در طبی فصبل تابسبتان امنبان
کشت مجدد در سطح وسیع و در بعضی از سبالها و شبرایط آب و هبوایی مناسب

وجبود دارد .لبذا توسبعه

برنج که جهت کشت مجدد پس از برداشت
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محصول اصلی برنج و در طی سالهای اخیر معرفی شدند و ارایه این فنآوریهبا ببه بهرهببرداران بسبیار حبائ
اهمیت میباشد .بدین جهت این آزمایش به منظور مطالعه مناس ترین زمان نشباکاری و میب ان مصبر

کبود

نیتروژن بر خصوصیات زراعی و عملنرد دانه رقم کوهسار در کشت مجدد برنج در موسسبه تحقیقبات ببرنج
کشور در مازندران ب آمل در سال زراعی  1931اجرا شد.

c
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مواد و روشها :در این آزمایش رقم برنج کوهسار مورد آزمایش قرار گرفت و اثر دو عامل  )1تاریخ نشاکاری در سه

A

سطح به فاصله  11روز ( 11و  21مرداد و  7شهریور) و  )2می ان کود نیتروژن در سه سطح (صفر 21 ،و  11کیلوگرم
در هنتار) در قال

آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تنرار بررسی شدند.

یافتهها :نتایج نشان داد که اثر اصلی تاریخ نشاکاری بر صفات روز تا  11درصبد گلبدهی ،شباخ
خوشه ،تعداد دانه پر در خوشه و عملنرد دانه در سطح احتمال پنج درصد و ارتفاع بوته ،سبطح ببر

*نویسنده مسئولamoumeni@areo.ir :
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برداشبت
پبرمم،

رويا اکبري و علي مومني

تعداد سنبلچههای پوک در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .همچنین اثر می ان نیتروژن ببر صبفت تعبداد
پنجه بارور در بوته در سطح احتمال یک درصد و برهمننش تاریخ نشاکاری و کود نیتروژن نی بر صفات تعداد
پنجه بارور در بوته و شاخ

برداشت خوشه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار شد .مقایسه میانگین صفات

نشان داد که در تاریخ نشاکاری اول ( 11مردادماه) ،زودترین زمان کاشت در آزمایش ،باالترین می ان تعداد دانه
پر در خوشه ( ،)71/39که ج مهم عملنرد میباشد ،و عملنرد دانه ( 1131/7کیلوگرم در هنتار) حاصل شبد.
صفاتی مون ارتفاع بوته ،تعداد پنجه بارور در بوته و شاخ
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برداشت خوشه در دو تباریخ اول و دوم ( 11و

 21مردادماه) باالترین مقدار را نشان دادند.
نتیجهگیری :بر اساس نتا یج حاصل از بررسی دو عامل تاریخ نشاکاری و می ان نیتروژن مصرفی مشخ

S
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شد که

نشاکاری زودتر برنج در تابستان جهت استفاده بهینه از تطابق خصوصیات رشد با شرایط اقلیم (دما و تشعشع)
و توجه به مدیریتهای مناس

در سیستم کشت مجدد میتوان عملنرد مطلوبی تولید نمود.

واژههای کلیدی :پنجه بارور ،شاخ

o
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برداشت خوشه ،عملنرد دانه ،کشت دوبار ،کود نیتروژن

v
i
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c
r

A

911

www.SID.ir

نشريه توليد گياهان زراعي ،جلد هشتم (9314 ،)2

مقدمه
در ایران برنج از جایگاه مهمی در تأمین غذا و کالری مردم دارد از اینرو افب ایش تولیبد ببرنج در
برنامههای مختلف مورد توجه بوده است ( .)11براین اساس در طی سالهای اخیر کشت مجدد (دوبار
در سال) برنج در اراضی شالی اری به ویژه در مازندران بسیار مورد توجه کشاورزان قرار گرفته اسبت،
بطوریکه پس از برداشت محصول اصلی برنج و در طی فصل تابستان امنان کشت مجدد در بعضی از
سالها و شرایط آب و هوایی مناس
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وجود دارد تا جایی که سطح زیر کشبت مجبدد ببرنج (ببهجب

پرورش راتون) در مازندران بیش از  92ه ار هنتار در سال  32نی گ ارش شده است ( )11که این امر
نقش مهمی در تأمین غذای مردم و همچنبین درآمبد کشباورزان خواهبد داشبت .در عبین حبال طبی
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آزمایشهای مختلف رقم مناس

متحمل به سرما به نبام کوهسبار ببا شبجره  ،)11 ،1( HSC55ببرای

کشت مجدد که سرمای انتهای فصل به ویژه در طی گلدهی و پرشدن دانه بسیار حائ اهمیت میباشد،
در سال  1931معرفی شد .بررسیهای سوابق تحقیقات انجام شده نشان دادند که اغل
جهت توسعه مدیریتهای مناس

o
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این مطالعبات

زراعی جهت نشاکاری در بهترین زمان و مدیریت بهینه مصر

کود

نیتروژن در شالی ار روی کشت اول برنج به انجام رسیده است ( .)2 ،1 ،12 ،11از آنجایی که مطالعات
انجام شده تاکنون برای کشت اول برنج بود و در زمینه توسبعه مناسب ترین مبدیریت زراعبی جهبت

iv

حصول عملنرد مطلوب در کشت مجدد برنج در مازندران مطالعهای انجام نشده است و ببا توجبه ببه
ایننه تعیین اثرات زمان نشاکاری و مصر

کود نیتروژن از عوامل مهبم تأثیرگبذار در کشبت ببرنج و
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حصول عملنرد مطلوب به ویژه در کشت مجدد میباشند ،بدین جهت آزمایش حاضر با هد
و تعیین اثر زمان نشاکاری و می ان مصر

مطالعه

کود نیتروژن برخصوصیات زراعی و عملنرد رقم کوهسبار

در کشت مجدد برنج در مازندران (آمل) به انجام رسیده است.
مواد و روشها

r
A

این آزمایش در خاک سیلتی لومی در م رعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران ب
آمل با مختصات جغرافیایی عرض  91درجه 21 ،دقیقه و  97/11ثانیه ،و طبول  12درجبه 27 ،دقیقبه
و 11/11ثانیه و ارتفاع از سطح دریا  91متر در طی فصل زراعی  31-32انجام شد .ویژگیهای خاک و
اقلیمی محل اجرای آزمایش در جداول ( )1و ( )2ارائه شدند.
در این آزمایش از رقم برنج کوهسار استفاده شد که رقمی با زودرسی بسیار باال ،تحمل به سرما و
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کیفیت پخت مناس

میباشد ( .)11دو عامل مورد مطالعه شامل )1 :تاریخ نشاکاری ( )Tدر سه سبطح

( )T3, T2, T1به فاصله زمانی  11روز ( 11و  21مرداد و  7شهریور) ،و  )2کود نیتبروژن ( )Nدر سبه
سطح ( )N2, N1, N0به می ان صفر 21 ،و  11کیلوگرم (نیتروژن خال

به صورت  )Nدر هنتار بودند

که در سه تقسیط؛ یک سوم در زمان تهیه زمین ،یک سوم در زمان حداکثر پنجه دهی و یبک سبوم در
مرحله تشنیل خوشه به کرتهای آزمایشی اضافه شد .آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب

طبرح

پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تنرار اجرا شد.
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گیاه کشت شده در در کشت اول در قطعه زمین آزمایشی نی رقم برنج کوهسار بود .زمان نشاکاری
در کشت اول هفته آخر اردیبهشت و زمان برداشت آن نی هفته اول مرداد سال  1931بود .می ان کبود
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پایه مورد استفاده در کشت اول شامل  111کیلوگرم اوره ( %11نیتروژن 11 ،)N،کیلوگرم سوپرفسفات
تریپل ( 11درصد فسفر )P2O5 ،بود.

o
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جدول -1آمار هواشناسی مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران -آمل در دوره  6ماهه از تیر تا
آذر 1931

Table 1. Climate data on experimental field of Rice Research Institute of Iran, Mazandaran Branch in
a six month period from June to December 2012

پارامترهای اقلیمی

میانگین دما

)(Climate indices

میانگین حداکثردما
(سانتیگراد)

iv

میانگین حداقل دما

میانگین رطوبت

مجموع ساعت

نسبی(درصد)

آفتابی(ساعت)

(Average relative
)hyumidity) (%

(Total sunny
)hours) (hr

h
c

ماه

)(Month

Average
temperature

Average of
maximum temp.
()˚C

Average of
minimum temp.

تیر

Jun-Jul

26.0

30.7

21.3

مرداد

Jul-Aug

28.5

34.2

22.7

شهریور Aug-Sept

25.0

28.9

21.1

مهر

Sept- Oct

21.6

27.4

15.8

74

آبان

Oct-Nov

17.6

23.0

12.1

78

آذر

Nov-Dec

12.1

16.6

7.3

79

r
A
76
75
80

220.8
277.0
246.3
284.7
169.2
131.7

منبع :ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی آمل
Source: Agricultural Climate Research Station, Amol
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جدول  .2مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک در قطعه آزمایشی ( 0تا  90سانتیمتری) در مزرعه آزمایش ی موسس ه
تحقیقات برنج کشور در مازندران  -آمل.
Table 2. Physicla and chemical characteristics of experiment field soil (0.0~30.0 cm) of Rice
Research Institute of Iran, Mazandaran Branch, Amol
فسفرقابل جذب
می ان
پتاسیمقابل جذب می ان
مواد خنثی
خاک (میلیگرم
شن
نیتروژن
کربن آلی
بافت خاک
سیلت
خاک (میلیگرم در رس
EC
شونده
در کیلوگرم)
(درصد)
کلخاک
خاک (درصد)
کیلوگرم)
pH
)(dSm-1
Soil
(درصد) (درصد)
Innert
Soil
Sand
Total soil
Organic
texture
potassuim
Silt
Clay Soil
phosphorus
)(%
nitrogen carbon (%) materials
availability
)(%
availability
)(%
)(%
-1

D
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6.85

2.14

)(mg.kg-1

27

3.4

6.5

0.3

) (mg.kg

24

150

54

22

سیلتی لومی
)(Siltyloam

منبع :آزمایشگاه بخش تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات برنج در مازندران – آمل
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Source: Laboratory of Soil Science Research Division, of Rice Research Institute of Iran,
Mazandaran Branch Amol

بذر رقم کوهسار در  21تیرماه  1931ببا فاصبله  11روز خ انبهگیبری شبدند و نشباکاری بعبد از

o
e

برداشت محصول اول برنج در کرتهایی به ابعاد  9×1متر با کاشت یک بوته در هر کپه در تاریخهای
 11و  21مرداد و  7شهریور  31با فاصله کاشت  21×21سانتیمتر انجام شد .اندازهگیری صفات روی

v
i
h

پنج بوته ،که به صورت تصادفی انتخاب شدند ،برای صفات تعداد روز تا  11درصد گلدهی :براساس
تعداد روز از تاریخ نشاکاری در زمین تا ظهور  11درصد خوشههای بوتهها در هر کرت (روز)؛ تعبداد
پنجه بارور (خوشه) در بوته :شمارش پنجههای دارای خوشه قبل از برداشت ،طول خوشه ،تعداد دانبه

c
r

پر و سنبلچه پوک در خوشه روی خوشه اصلی از هر کپه :از محل گره تا نبوک خوشبه ببدون لحبا
ریشک (سانتیمتر) و شمارش تعداد گلچههای پوک و دانه پر؛ وزن  1111دانه :با وزن  1111دانه کامالً
پر و سالم (گرم) از هر کرت انجام شدند .سطح بر

پرمم :اندازه سطح ببر

پبرمم بعبد از ظهبور

A

خوشه در ساقه اصلی و براساس یوشیدا ( )1311براساس معادله ( )1محاسبه شد(.)17
معادل ()1

شاخ

 × 1/17عرض پهنترین قسمت بر × طول بر = سطح بر (سانتیمتر مربع)

برداشت خوشه )PHI( 1نی به روش فاجریا ( )2117براساس معادله [ ]2ببا انبدازهگیری وزن

خشک کل بوته و وزن خوشه هر بوته روی تعداد  1بوته ،که بعد از رسیدن کامل از محل اتصال ساقه
)1. Panicle Harvest Index (PHI
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به خاک کفبر شدند ،محاسبه شد (.)9
معادله ()2

(وزن خوشه  +وزن کاه)(/وزن خوشه) = شاخ

برداشت خوشه))PHI

عملنرد دانه در کرت نی در زمان رسیدن با برداشت کلیه بوتهها از قسبمت مبتن کبرت و ببا حبذ
حاشیه و منطقه نمونهبرداری در هر کرت با تصحیح می ان رطوبت به 11درصبد (کیلبوگرم در هنتبار)
اندازهگیری شد.
تج یه و تحلیل دادهای حاصل از اندازهگیری صفات مختلف بر میانگین آنها با انجام آزمون توزیع

D
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نرمال دادهها به روش  PROC Univariateو سپس تج یه واریبانس دادههبا ببا روش  PROC GLMو
همچنین مقایسه میانگین آنها به روش حداقل تفاوت معنبیداری ) (LSDببا اسبتفاده از نرمافب ار SAS

 9.01انجام گرفت.
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نتايج و بحث
نتایج آزمون توزیع نرمال دادهها حاکی از آن بود که توزیع دادههای آزمایشبی حاصبل از ارزیبابی

o
e

صفات به صورت نرمال برقرار بود (دادهها نشان داده نشدند) .در این مطالعه اثر عامل تاریخ نشباکاری
( )Tبر صفات تعداد روز تا  11درصد گلدهی ،شاخ

برداشت خوشه ،تعداد دانه پر و عملنرد دانبه

v
i
h

در هنتار در سطح احتمال پنج درصد ( ،)α >1/11و صفات ارتفاع بوته ،سطح ببر

پبرمم و تعبداد

سنبلچه پوک در سطح احتمال یک درصد ( )α >1/11تفباوت معنبیداری وجبود داشبت .اثبر میب ان
نیتروژن ( )Nفقط برای صبفت تعبداد پنجبه ببارور ( )α >1/11معنبیدار شبد (جبدول  .)9همچنبین

c
r

برهمننش عوامل تاریخ نشاکاری و می ان نیتروژن ( )N×Tفقط برای تعبداد پنجبه ببارور (خوشبه) در
بوته و شاخ

برداشت خوشه در سطح احتمال پنج درصبد ( )α >1/11مختلبف ببود .مطالعبهای در

A

خصوص کشت دوم برنج در بنگالدش نشان داد که اثرات اصلی تاریخ نشباکاری و میب ان نیتبروژن و
برهمننش آنها برای می ان نیتروژن  111کیلبوگرم در هنتبار در تباریخ کاشبت  11اوت مبیالدی (13
مرداد شمسی) بر ارتفاع بوته ،طول خوشه ،تعداد دانه پر و سنبلچه پوک متفاوت و معنبیدار ببود (.)3
در آزمایش دیگری هم مصر

نیتروژن به میب ان  111کیلبو در هنتبار بیشبترین تعبداد پنجبه ببارور

(خوشه) در بوته ،عملنرد برنج و اج ای آن را تولید نمود ( .)1با توجه به نتایج حاصل از این مطالعبه
میتوان منین استنباط نمود که آنچه که در کشت مجدد برنج رقم کوهسار میتواند مهم باشد مدیریت
زمان مناس

نشاکاری است .در آزمایشی دیگر اثر زمان نشباکاری ببیش از سبایر جنببههای مبدیریت
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زراعی گیاه برنج نظیر تراکم بوته ،سن نشا (گیاهچه) در زمان انتقال ،مقدار و زمان مصر

کبود ،تبابع

شرایط آب و هوایی بود و نقش اصلی را در عملنرد دانه بوته برنج داشت ( .)11مطالعات نشان دادند
که عدم معنیداری اثر می ان نیتروژن در کشت مجدد بر عملنرد و اج ای آن میتواند به می ان مصر
نیتروژن در کشت اول ( ،)1بازگشت نیتروژن به خاک در نتیجه تج یه بقایای سباقه کشبت اول ( )1و
همچنین در ایجاد تعادل نسبت کربن به نیتروژن ( )C/Nدر نتیجه اف ایش می ان کربن آلی در خاک ببه
دلیل برگشت بقایای محصول اول مرتبط باشد ،زیرا با برگشت سباقه و بقایبای گیاهبان از کشبت اول

D
I

شد که برداشت دانه

می ان ماده آلی و کربن آلی خاک به مقدار زیادی اف ایش خواهد یافت و مشخ

به می ان  1/12تن در هنتار معادل  217کیلوگرم نیتروژن ( )Nاز خاک خارج کبرده اسبت و نیتبروژن

S
f

اف وده شده به خاک در کشت دوم صر

جبران این می ان از دست رفته نیتروژن و تعادل نسبت کربن

به نیتروژن ( )C/Nشد ( .)7عدم مصر

نیتروژن در کشت دوم در شرایط دو بار کشت برنج در سال و

در یک دوره طوالنی  11ساله در سنگال نشان داد بطبور متوسبط سباالنه ببین  9/1تبا  1/1درصبد از

o
e

عملنرد دانه برنج کاسته شد و در عین حال می ان کربن آلی خاک در کشت متوالی برنج ب برنج بهدلیل
بازگشت بقایای کشت اول از جمله ساقه و ریشه به خاک اف ایش یافت ( .)1در ایبن آزمبایش اثبرات
تاریخهای نشاکاری از می ان مصر
در بوته و شاخ

نیتروژن برای اغل

صفات مورد بررسی ،به ج تعداد پنجه بارور

v
i
h

برداشت خشک ( ،)α >1/11در رقم کوهسار مستقل بود.

نتایج نشان داد که برای عامل تاریخ نشاکاری ( )Tبهترین تیمارها از حیب

زمبان گلبدهی ،سبطح

بر  ،تعداد دانه پر در خوشه و عملنرد دانه سطوح اول ( )T1و دوم ( )T2تاریخ نشاکاری یعنی در 11

c
r

و  21مردادماه بودند .واضح است که روز تا  11درصد گلدهی و می ان سطح بر

پبرمم ،ببه عنبوان

بافت مهم در فتوسنت و ساخت و ساز مواد و پر شدن دانه ( ،)17تعداد دانه در خوشه به عنوان ج ئبی

A

مهم در عملنرد دانه ( )19از عواملی بودند که در اف ایش عملنرد در تاریخهای نشاکاری ( )T1و ()T2
نقش داشتند .در این مطالعه همچنین عواملی که در تولید عملنرد دانه بسیار مهم بودند از قبیبل تعبداد
دانه پر در خوشه با تعداد  71/3دانه پر در خوشه در تباریخ نشباکاری اول( )T1و سبطح ببر

پبرمم

( 97/91و 92/31سانتیمتر مربع برای تیمارهای  T2و  )T1بطور معنیداری برتبر از تباریخ سبوم ()T3
بودند (جدول  .)1نتایج یک مطالعه نشان داد که در مناطقی که محدودیت فصل رشد از نظر دمایی
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وجود دارد تاریخ نشاکاری از عوامل تعیین کننده در تولید عملنبرد دانبه ببود ( .)11در ایبن آزمبایش
همچنین عملنرد دانه در تاریخ اول ( )T1بیشترین مقدار بود ( 1131/7کیلوگرم در هنتار) که با تاریخ
دوم ( )T2و سوم ( )T3تفاوت معنیداری نشان داد (جدول  .)1بدین جهت نشباکاری زودتبر ببرنج در
سیستم کشت مجدد در تابستان با اعمال مدیریت مناس
مناس

زراعی و انجام نشاکاری کشت اول در تاریخ

میتواند حصول به عملنرد باالتر را ممنن سازد.

در این آزمایش می ان نیتروژن مصرفی ( )Nبر تعداد پنجه بارور در بوته ( 19/27خوشبه) معنبیدار

D
I

بود و با اف ایش سطح نیتروژن می ان پنجههای بارور تولیدی بطور معنبیداری در سبطح سبوم( )N3آن
اف ایش یافت (جدول  .) 1نتایج آزمایشی حاکی از آن بود که اف ایش مصر
موج

S
f

ا ف ایش در صفاتی نظیر تعداد پنجه بارور در بوته ،سطح بر

نیتروژن تبا  11کیلبوگرم

پرمم و در نهایت عملنرد دانبه

برنج در کشت اول شد ولی اف ایش بیش از اندازه نیتروژن باالتر از  31کیلوگرم ضمن تأخیر انبداختن
ادامه رشد رویشی و حتی خوابیدگی محصول و حساسبیت ببه بیماریهبا و آفبات و

گلدهی ،موج

o
e

کاهش کیفیت دانه و در نتیجه عملنرد شده است (.)1
در این مطالعه مشخ

شد که اثرمتقابل می ان مصر

صفات تعداد پنجه بارور در بوته و شاخ

نیتبروژن و تباریخ نشباکاری ( )N×Tببرای

برداشت خوشه تفاوت معنیداری داشت (جدول .)1

v
i
h

بیشترین می ان پنجه بارور در بوته مربوط به تیمار ( ،)T1N3تباریخ اول نشباکاری ( )31/1/11و سبطح
سوم مصر
که باع

نیتروژن ( 11کیلوگرم نیتروژن خال

) ،به می ان 19/19عدد بود .از اینرو ینی از عواملی

معنی داری عملنرد دانه در تاریخ نشاکاری اول در این آزمایش شد تعداد پنجه بارور در بوته

بود .بیشترین می ان شاخ

c
r

برداشت خوشه نی مربوط به سطوح تیماری ( )T1N2ببه میب ان  11/21و

( )T2N2به می ان  11/11بودند .باالبودن می ان این صفت را میتوان به درنظر گرفتن وزن کل خوشه در
محاسبه این صفت و همچنین می ان انحرا

A

از میانگین نسبتاٌ باال ( )11/11در تیمارهای مذکور نسببت

داد که در میانگین کل این صفت ( )11/91به نوعی تعدیل شده است .در مطالعهای افب ایش در میب ان
شاخ

برداشت در کشت مجدد ارقام برنج نسبت به کشت اول آن به میب ان ببیش از مهبار درصبد

گ ارش شد ( .)11در مطالعه ای ارتباط بین تاریخ نشاکاری ،می ان و زمان مصر
برداشت معنیدار گ ارش شد و مشخ

شد که این صفت همبستگی باالیی با می ان و زمان مصبر

آن داشت (.)9
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جدول  .5مقایسه میانگین صفات تعداد پنجه بارور در بوته و شاخص برداشت خوشه در اثر متقابل س طو مختل
تاریخ نشاکاری و میزان نیتروژن
Table 5. Mean comparison of effective tiller/plant and panicle harvest index for interaction between
transplanting dates and nitrogen applications
میانگین صفات ()Mean of traits

تیمار

()Treatment

تعداد پنجه بارور در خوشه

()T1×N0

10.70

22.67

()T1×N1

13.30

58.25

()T1×N2

13.43

43.29

()T2×N0

11.46

58.93

12.20

60.05

13.26

53.38

11.77

47.36

Effective tiller/plant

D
I

S
f

()T2×N1
()T2×N2
()T3×N0
()T3×N1
()T3×N2

)LSD (5%

شاخ

برداشت خوشه (درصد)

)panicle harvest index (%

o
e

43.18

12.60

30.66

13.13

17.79

0.51

که  :Tسطوح مختلف تاریخ نشاکاری و  :Nسطوح مختلف نیتروژن میباشند.

v
i
h

Where: T: different level of transplanting dates and N: different level of nitrogen applications

نتيجهگيري کلي
براساس نتایج این مطالعه مشخ
نشاکاری عامل مهمی بود و بر اغل

c
r

شد کبه در کشبت مجبدد ببرنج رقبم کوهسبار اثبرات تباریخ
صفات اثر معنیداری داشبته اسبت در حبالی کبه اثبرات میب ان

نیتروژن مصرفی و همچنین برهمننش آنها برای اغل
با مقایسه میانگین صفات مختلف مشخ

صفات در شرایط آزمایش غیرمعنبیدار بودنبد.

A

شد که تاریخ کاشت زودتر و قبل از شهریور سب

اف ایش

می ان عملنرد دانه شد در حالیکه کاشت دیرتر کاهش محصول را در پبی داشبت .همچنبین ینبی از
دالیل عدم معنیداری اثرات می ان نیتروژن میتواند به وجود می ان نیتروژن کافی از کشت اول و ناشی
از تج یه مواد آلی در طی رشد برنج در کشت مجدد باشد که در این آزمایش مقدار نیتروژن کل حدود
 1/9و می ان ماده آلی خاک  9/1درصد قبل از مصر

کود و نشاکاری بود .ضبمن آننبه در آینبده ببا

انجام آزمایش در مند منان و مند سال اطالعات جامعی میتوان دراختیار گذاشت.
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